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এক নজরর শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আবু্দল ওয়াহহাব িামীমী রহ. 

 

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আবু্দল ওয়াহহাব রহ. তহজরী দ্বাদশ শিাব্দীর এক অনযিম ধমম সস্কারক তিরলন। তিতন 
১১১৫ তহজরী মমািারবক ১৭০৩ খৃষ্টারব্দ সউদী আররবর নাজদ এলাকায় আল-‘উয়াইনা নামক শহরর এক ধমমপ্রাণ ও 
সম্মাতনি পতরবারর জন্ম গ্রহণ কররন। আল ‘উয়াইনা শহরতি সউদী আররবর বিমমান রাজধানী তরয়ারদর প্রায় ৭০ 
তকরলাতমিার উত্তর পতিরম অবতিি। 

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আবু্দল ওয়াহ্হারবর তপিা তিরলন আল-‘উয়াইনার একজন তবচারপতি। বংশগি তদক তদরয় তিতন 
তিরলন প্রতসদ্ধ িামীম মগাত্রীয়। হাম্বালী মাযহারবর িৎকালীন একজন খযািনামা আরলম তহরসরবও তিতন সুপতরতচি 
তিরলন। 

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আবু্দল ওয়াহহাব রহ. বার বৎসর বয়রস পদাপমন করার আরগই পতবত্র কুরআন মাজীদ তহফয 
কররন। এরপর িার তপিাসহ িানীয় উলামারদর কারি তফকহ, িাফসীর ও হাদীস শারের অধযয়ন শুরু কররন। িারপর 
তিতন আররা অতধক তবদযাজমরনর উরদ্দরশয সফরর মবর হন। প্রথরম হজ পালরনর উরদ্দরশয মক্কা মুকাররামা গমন কররন। 
মসখারন মথরক মদীনা মুনাওয়ারা তযয়াররি যান এবং মসখানকার আরলমগরণর তনকি মথরক জ্ঞানাজমন কররন।  

মদীনায় থাকাকালীন তিতন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এর কবর ও বাকী‘ময় গারকাদ (বাকী মগারিান)-রক  
মকন্দ্র করর তকিু মলারকর তবদ‘আি ও অববধ তিয়া-করমমর প্রতি িার িীব্র মষাভ বযক্ত কররন এবং িারদর এ জািীয় 
কাজ মথরক তবরি থাকার জনয নসীহি কররন।  

অিঃপর তিতন স্বীয় এলাকা নাজরদ প্রিযাবিমন কররন। তকিু তদন পর তিতন বসরা সফরর মবর হন। মসখারন তবদ‘আি 
ও কুসংস্কার যা মদখরি মপরলন িা তিল মদীনা মুনাওয়ারায় সংঘতিি কুসংস্কাররর মচরয়ও অতধক ও মারাত্মক। মসখারন 
তিল সতিি কবরসমূহ, তকিু মলাক এগুরলার িাওয়াফ করি এবং বরকি লারভর উরদ্দরশয মারসহ (স্পশম) করি। 
এিদ্বযিীি তিল আররা অরনক তবদ‘আি ও কুসংস্কার, যা মদরখ তিতন অিযন্ত মমমাহি হন এবং মসখানকার মলাকরদর এ 
জািীয় কাজ কররি তনরেধ কররন।  

তকন্তু শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আবু্দল ওয়াহহারবর তবদ‘আি তবররাধী এ ভূতমকা মসখানকার মলারকরা গ্রহণ কররি পারর তন। 
িারা িারক বসরা মথরক মবর করর তদল। শূনযপদ, শূনযহাি ও নগ্নমস্তরক অসহায় অবিায় গ্রীরের প্রখর মরারদর মারে 
তিতন বসরা মথরক মবর হরয় পরেন। পতথমরধয তপপাসায় মৃিুযমুরখ পতিি হওয়ার উপিম হরয় উরেতিল। আল্লাহর 
রহমরি জুবায়র বাসীরা িারক আশ্রয় তদরয় মৃিুযর কবল মথরক রষা করর। 

কতথি আরি ময, তিতন বসরা িযারগর পর তসতরয়া অতভমুরখ যাওয়ার মনি কররতিরলন; তকন্তু আতথমক অসুতবধার জনয 
মসতদরক না তগরয় আল-আহসার পরথ নাজদ প্রিযাবিমন কররন। 

মদরশ তফরর শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আবু্দল ওয়াহহাব হারীমলা নামক শহরর তপিার সারথ অবিান শুরু কররন। ইতিঃপূরবম 
িার তপিা আল-‘উয়াইনা মথরক হারীমলায় বদতল হরয় যান। তহজরী ১১৫৩ সরন িার তপিা মারা যান। তপিার মৃিুযর 
পর তিতন একাই দাওয়াি ও সংস্কাররর কারজ সমূহ বাধা-তবপতত্ত মমাকারবলা কররি থারকন। এ সমরয় তিতন িাওহীরদর 
ওপর বই তলখা শুরু কররন।  

তবতভন্ন তদক মথরক প্রবল তবররাতধিা সরেও িার সুনাম ও দাওয়ারির খবর চিুতদমরক িতেরয় পরে। অিঃপর 
হারীমলাবাসীরা িার দাওয়াি ও সংস্কারমূলক কারজ একমি হরি না মপরর িারক মসখান মথরক তবিাতেি করর মদয়। 
এক পযমারয় িারক হিযা করারও েেযন্ত্র করা হরয়তিল। তকন্তু আল্লাহ িা‘আলা িারক রষা কররন।  



 
 

এরপর তিতন আল- ‘উয়াইনায় উপতিি হন। মসখানকার শাসক িারক স্বাগি জানান এবং িার প্রতি উপযুক্ত সম্মান 
প্রদশমন কররন। মসখারন তিতন তবতভন্ন সমাতধর উপর তিতর অরনক গমু্বজ ও নানাতবধ কুসংস্কাররর মকন্দ্রগুরলা ধ্বংস 
কররন এবং খাাঁতি িাওহীরদর বািমা মলাক সমারজ প্রচার কররি থারকন। 

এখারনও শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আবু্দল ওয়াহহাব তহংসুক ও সংস্কার তবররাধী মলাকরদর েেযন্ত মথরক মরহাই পান তন। 
অবরশরে এখান মথরকও িারক তবদায় তনরি হরলা। অিঃপর তিতন তরয়ারদর তনকবিমী দার‘ইয়া নামক শহরর উপনীি 
হন। মসখানকার শাসক আমীর ‘মুহাম্মাদ ইবন সউদ’ িারক স্বাগি জানান এবং দীরন হরকর প্রচার এবং সুন্নারি 
রাসূলরক জীবন্ত ও তবদ‘আি তনমূমল অতভযারন সব রকরমর সাহাযয-সহায়িার তনিয়িা প্রদান কররন। 

এমতনভারব দার‘ইয়া শহররক মকন্দ্র করর শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আবু্দল  ওয়াহহাব দীরনর দাওয়াি পুনররাদ্দরম শুরু 
কররন। তনকিবিমী ও দূরবিমী এলাকার শাসক, মগাত্রীয় প্রধান ও আরলমবরগমর প্রতি দাওয়াি ও সংস্কাররর কারজ িার 
সারথ মযাগ মদওয়ার জনয পত্র তলরখ আহ্বান জানান। ফরল অরনরকই িার আহ্বারন সাো তদরয় সংস্কার ও দাওয়ারির 
কারজ োতপরয় পরে। 

এখারন উরল্লখয, দার‘ইয়া আগমরনর পর আমীর ‘মুহাম্মাদ ইবন সউদ’ ও শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আবু্দল ওহ্হারবর মরধয 
তহজরী ১১৫৭ সরন দাওয়াি ও সংস্কাররর মষরত্র পারস্পতরক সহরযাতগিা ও সাহারযযর ময ঐতিহাতসক চুতক্ত স্বাষতরি 
হরয়তিল িা ‘দার‘ইয়া চুতক্ত’ নারম পতরতচি। প্রকৃিপরষ এ চুতক্ততি সংস্কারমূলক আরদালন এবং রাজবনতিক, অথমবনতিক 
ও ধমমীয় জাগররণ মগািা আরব উপদ্বীপ িথা আধুতনক মুসতলম তবরে এক যুগান্তকারী পদরষপ তিল।  

তনমমল িাওহীদ ও শরী‘আরির তবতধ-তবধারনর তদরক প্রিযাবিমরনর এ আহ্বান নাজদ এলাকায় এক ধমমীয় পুনঃজাগররণর 
প্রবাহ সৃতষ্ট করর। যথাযথভারব সালাি প্রতিষ্ঠা হয়, তবদ‘আি, কুসংস্কার, তশকম ও অববধ কমমাতদ তবলুপ্ত হয় এবং তদরক 
তদরক খাাঁতি িাওহীরদর বাণী িতেরয় পরে। 

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আবু্দল ওয়াহহাব ইিযবসরর ইবাদাি, িা‘লীম ও ওয়াজ নসীহরি মরনাতনরবশ কররন এবং একাতধক 
গুরুেপূণম বই-পুস্তক রচনা কররন। িন্মরধয িাওহীদ, ঈমান, ফাযাইরল ইসলাম, কাশফুশ শুবুহাি ও মাসাইরল জারহতলয়া 
তিল অনযিম। 

প্রকৃি িাওহীরদর বািমাবাহক, কুসংস্কাররর তবরুরদ্ধ দুজময় মসনা ও শরী‘আরির তবতধ-তবধান বাস্তবায়রনর আরপােহীন 
সংগ্রামী এ মহান ধমমীয় মনিা শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আবু্দল ওয়াহহাব রহ. ১২০৬ তহজরী সরন দার‘ইয়ায় ইরন্তকাল 
কররন। আল্লাহ িা‘আলা িার ওপর রহমি বেমণ করুন। আমীন। 



 
 

نِ  ٱّللَِ  ِبۡسمِ  يمِ  ٱلَرۡحم َٰ ِِ ٱلَر  

তপ্রয় পােক! (আল্লাহ িা‘আলা আপনারক িাাঁর আনুগরিযর পরথ পতরচাতলি করুন, আপনারক িাাঁর তহফাযরির আওিায় 
পতররবতষ্টি রাখুন এবং দুতনয়া ও আরখরারি তিতন আপনার অতভভাবকে গ্রহণ করুন।) মজরন রাখুন, সালারির প্রাণ 
অথমাৎ মূল উরদ্দরশয হরলা এর মরধয অন্তররক আল্লাহ িা‘আলার প্রতি তনতবষ্ট রাখা। সুিরাং যতদ মকারনা সালাি উপতিি 
ও তনতবষ্ট অন্তর বযতিরররক আদায় করা হয় িাহরল িা হরব প্রাণহীন মদরহর মরিা অসার। এর প্রমাণ আল্লাহ িা‘আলার 
বাণী: 

ۡيل  ﴿ لِّين   ف و  ن ُهمۡ  ٱلَِذين   ٤ لِّۡلُمص  ِتِهمۡ  ع  ال  اُهون   ص   [  ٥  ،٤: الماعون] ﴾٥ س 

‘‘মসই সব মুসল্লীরদর জনয ধ্বংস অতনবাযম, যারা িারদর সালাি সম্পরকম উদাসীন।’’ [সূরা আল-মা‘উন, আয়াি: ৪-৫] 

এখারন السهو   (উদাসীনিা) এর বযাখযায় যারা বলা হয়; তনধমাতরি সমরয় সালাি আদারয় উদাসীনিা, সালারির মরধয 
পালনীয় ওয়াতজব সম্পরকম উদাসীনিা এবং সালারি আল্লাহর প্রতি অন্তর হাতযর ও তনতবষ্টিা কররি উদাসীনিা। সহীহ 
মুসতলরম বতণমি একতি হাদীস উপররাক্ত বযাখযা প্রমাণ করর। উক্ত হাদীরস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বরলন:  

ةُ  ِتْلك  » ال  اِفِق، ِتْلك   ص  ةُ  اْلُمن  ال  اِفِق، ِتْلك   ص  ةُ  اْلُمن  ال  اِفِق، ص  ْجِلسُ  اْلُمن  ْرقُبُ  ي  َتى الَشْمس   ي  ا ح  ان تْ  إِذ  ْين   ك  اِن، ق ْرن يِ  ب  ا ق ام   الَشْيط  ه  ق ر   ف ن 
ع   ْذُكرُ  ل   ا،أ ْرب  ا للا   ي   «ق لِيال   إَِل  ِفيه 

“এিা মুনাতফরকর সালাি, এিা মুনাতফরকর সালাি, এিা মুনাতফরকর সালাি, মস সূরযমর তদরক মচরয় থারক, যখনই সূযম 
অস্ত যাওয়ার সতিষরণ শয়িারনর তশংদ্বরয়র মধযবিমী িারন মপৌঁরি, িখন মস দাাঁতেরয় িতেঘতে করর চার রাকাি সালাি 
এমন ভারব পরে মনয় যার মরধয মস আল্লাহর তযতকর অল্পই করর থারক” 

1 

এখারন (সূরযমর তদরক মচরয় থারক) দ্বারা সমরয়র অপচয়, (িতেঘতে করর চার রাকাি সালাি পো) দ্বারা সালারির 
রুকনগুরলা সতেকভারব পালন না করা এবং (রস আল্লাহর তযতকর অল্পই করর থরক) দ্বারা তনতবষ্ট ও তিরতচত্ত না হওয়ার 
প্রতি ইতিি করা হরয়রি। একথা অনুধাবরনর পর পােক মরহাদয় সালারির অন্তভুমক্ত এক তবরশে রুকন ও ইবাদাি 
উপলতি করার মচষ্টা করুন, আর িা হরলা ‘সূরা আল-ফাতিহা’ পো, যারি আল্লাহ িা‘আলা আপনার সালাি বহুগুণ 
সাওয়াব তবতশষ্ট পাপ মমাচনকারী মকবুল সালারির মরধয গণয করর মনন। 

সূরা আল-ফাতিহা সতেকভারব অনুধাবরনর পথ উনু্মক্ত করার এক সরবমাত্তম সহায়ক হরলা সহীহ মুসতলরম সংকতলি আবু 
হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু কিৃমক বতণমি একতি তবশুদ্ধ হাদীস। তিতন বরলন: আতম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামরক 
বলরি শুরনতি, আল্লাহ িা‘আলা বরলন: (আতম সালাি (সূরা আল-ফাতিহা) আমার ও আমার  বাদারদর  মরধয অরধমক 
অরধমক ভাগ করর তনরয়তি, আর আমার বাদা যা চাইরব িা-ই িারক মদওয়া হরব।) বাদা যখন বরল: 

ۡمدُ ﴿ بِّ  ّلِلَِ  ٱۡلح  ل ِمين   ر   [  ٢: الفاتحة] ﴾٢ ٱۡلع َٰ

“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাবু্বল আলামীরনর জনয।’’ [সূরা আল-ফাতিহা, আয়াি: ২] 

আল্লাহ িা‘আলা িখন বরলন: (আমার বাদা আমার প্রশংসা কররলা।) 

যখন বাদা বরল: 

نِ ﴿  [  ٣: الفاتحة] ﴾٣ ٱلَرِحيمِ  ٱلَرۡحم َٰ

‘‘পরম করুণাময় অতি দয়ালু।’’ [সূরা আল-ফাতিহা, আয়াি: ৩] 

িখন আল্লাহ বরলন: (আমার বাদা আমার গুণগান কররলা।)  

                                                           
1. সহীহ মুসতলম (আল-মাসতজদ); আবু দাউদ (আস-সালাি); তিরতমযী (মাওয়াকীরি সালাি); নাসাঈ (মাওয়াকীরি সালাি) ও মুসনারদ আহমদ  



 
 

যখন বাদা বরল: 

لِكِ ﴿ ۡومِ  م َٰ ينِ  ي   [  ٤: الفاتحة] ﴾٤ ٱلدِّ

‘‘প্রতিফল তদবরসর মাতলক।’’ [সূরা আল-ফাতিহা, আয়াি: ৪] 

িখন আল্লাহ বরলন: (আমার বাদা আমার মযমাদা বণমনা কররলা।)   

যখন বাদা বরল: 

ۡعُبدُ  إَِياك  ﴿ إَِياك   ن  ِعينُ  و  ۡست   [  ٥: الفاتحة] ﴾٥ ن 

‘‘আমরা মিামারই ইবাদাি কতর এবং মিামারই কারি সাহাযয চাই।’’ [সূরা আল-ফাতিহা, আয়াি: ৫] 

িখন আল্লাহ বরলন: (এিা আমার ও আমার বাদার মরধয তবভক্ত এবং বাদার জনয িা-ই ররয়রি যা মস চাইরব।)  

অিঃপর যখন বাদা বরল: 

ا﴿ ط   ٱۡهِدن  ر َٰ ِقيم   ٱلصِّ ط   ٦ ٱۡلُمۡست  ۡمت   ٱلَِذين   ِصر َٰ ل ۡيِهمۡ  أ ۡنع  يۡ  ع  ۡغُضوبِ  رِ غ  ل ۡيِهمۡ  ٱۡلم  ل   ع   [  ٧  ،٦: الفاتحة] ﴾٧ ٱلَضآلِّين   و 

‘‘আমারদর সরল পথ মদখাও। িারদর পথ যারদর িুতম তন‘আমি তদরয়ি, িারদর পথ নয় যারা গযবপ্রাপ্ত এবং পথভ্রষ্ট।’’ 
[সূরা আল-ফাতিহা, আয়াি: ৬-৭] 

িখন আল্লাহ িা‘আলা বরলন: (এসব মিা আমার বাদার জনয এবং আমার বাদা যা চাইরব িার জনয িা-ই ররয়রি।)2 
(হাদীস সমাপ্ত) 

বাদা যখন একথা তচন্তা কররব এবং জানরি পাররব ময,  সূরা আল-ফাতিহা দু’ভারগ তবভক্ত, প্রথম ভাগ إياك نعبد পযমন্ত 
আল্লাহর জনয, আর তদ্বিীয় ভাগ অথমাৎ িার পর মথরক সূরার মশে পযমন্ত, যা বরল বাদা মদা‘আ করর, িার তনরজর জনয 
এবং একথাও যখন মস তচন্তা কররব ময, তযতন এ মদা‘আ িারক তশষা তদরয়রিন তিতন হরলন কলযাণময় মহান আল্লাহ।  

তিতন িারক এ মদা‘আ পোর এবং প্রতি রাকারি িা বারবার বযক্ত করার তনরদমশ তদরয়রিন। আল্লাহ িা‘আলা দয়া ও 
করুণাবশিঃ এ মদা‘আ কবুরলর তনিয়িাও তদরয়রিন, যতদ বাদা তনষ্ঠা ও উপতিি তচরত্ত িা করর থারক, িখন িার 
কারি স্পষ্ট হরয় উেরব ময, অতধকাংশ মলাক অবরহলা ও উদাসীনিার ফরল সালারি তনতহি তক মূলযবান সম্পদ হাতররয় 
থারক! 

কতবিা: 

 قد هيؤك ألمر لو فطـــــنت له

 فاربأ بنفسك أن ترعى مـع الهمل

 وأنت في غفلة عما خلقـــت له

 ي ثقة من وثبة األجـــــلوأنت ف

 فزك بنفسك مما قد يدنـــــسها

 واختر لها ما ترى من خالص العمل

 أأنت في سكرة ام أنت مـــــنتبها

অথম: মিামারক মিা মহৎ কারজর জনয তিরী করররি, হায়! িুতম যতদ িা আাঁচ করর তনরি। অিএব, ঐসব অবাতিি 
মলাকরদর মথরক তনরজরক দূরর রাখ। 

                                                           
2. সহীহ মুসতলম (আস-সালাি); আবু দাউদ (আস-সালাি); তিরতমযী (িাফসীরর কুরআন) এবং নাসাঈ (আল-ইফরিিাহ)। 



 
 

‘িুতম মিামার সৃতষ্টর উরদ্দশয সম্পরকম উদাসীন এবং অরহিুক তবোস কর ময, মৃিুয মিামারক সহরজ পাকোও কররব 
না।’ 

‘যা মিামার আত্মারক কলুতেি কররি পারর িা মথরক িুতম উহা পতবত্র রাখ এবং এর মিরলর জনয খারলি মনক আমল 
অজমন কর।’ 

‘িুতম তক তবরভার না সিকম? তনরাপদ মিামায় প্রবঞ্চনা তদল, না অতভলাে মিামারক অমরনারযাগী করর মফরলরি?’ 

তপ্রয় পােক! আতম এ মহান সূরার তকিু মমমাথম এখারন মপশ করতি। আশা কতর, আপতন উপতিি তচরত্ত সালাি পেরবন 
এবং মুরখ যা বযক্ত কররন িা মযন আপনার অন্তর উপলতি করর থারক। মকননা মুরখ যা উচ্চাতরি হয় িা যতদ অন্তর 
তবোস না করর িাহরল এিা মকারনা মনক কাজ তহরসরব পতরগতণি হয় না। মযমন আল্লাহ িা‘আলা বরলন: 

قُولُون  ﴿ ِتِهم ي  [١١: الفتح] ﴾قُلُوِبِهۡم   ِفي ل ۡيس   َما ِبأ ۡلِسن   ‘‘িারা মুরখ মুরখ এমন কথা বরল যা িারদর অন্তরর মনই।’’ [সূরা আল-
ফািহ, আয়াি: ১১] 

এখন সংতষপ্তাকারর প্রথরম ‘ইরস্ত‘আযা’ (আউযুতবল্লাহ) এবং পরর ‘বাসমালাহ’ (তবসতমল্লাহ)-এর অথমগি বণমনা তদরয় সূরা 
আল-ফাতিহা-এর বণমনা শুরু করতি: 

‘ইরস্ত‘আযা’ (আউযুতবল্লাহর িাফসীর) 

انِ  ِمن   ِباّللَِ  أ ُعوذُ   .الَرِجيمِ  الَشْيط 

“আতম আশ্রয় গ্রহণ করতি আল্লাহর কারি তবিাতেি শয়িান মথরক”। 

এর অথম হরলা: আতম আল্লাহর আশ্রয় প্রাথমনা কতর, িাাঁর দরবারর তনরাপত্তা কামনা কতর এ মানব শত্রু তবিাতেি শয়িারনর 
অতনষ্ট মথরক, যারি মস আমার ধমমীয় বা পাতথমব মকারনা ষতি সাধন কররি না পারর, আতম ময তবেরয় আতদষ্ট িা 
সম্পাদরন মস মযন আমারক বাধা তদরি না পারর এবং যা তনতেদ্ধ িার প্রতি মস মযন আমারক উদু্বদ্ধ কররি না পারর। 
মকননা যখন বাদা সালাি, কুরআন তিলাওয়াি বা অনয মকারনা কলযাণকর কারজর ইচ্ছা মপােণ করর থারক, িখন এ 
শয়িান িারক তবভ্রান্ত করার জনয িৎপর হরয় উরে। 

আর িা এ জনয ময, আল্লাহর আশ্রয় প্রাথমনা বযতিরররক আপনার পরষ শয়িানরক দূর করার মকারনা উপায় মনই। আল্লাহ 
িা‘আলা বরলন: 

ُكمۡ  إَِنُهۥ ِ  ﴿ ىَٰ ر  ِبيلُُهۥ ُهو   ي  ق  ۡيثُ  ِمۡن  و  ُهۡم   ل   ح  ۡون  ر   [  ٢٧: العراف] ﴾ ت 

‘‘মস (শয়িান) ও িার দলবল মিামারদর এমনভারব মদখরি পায় ময, মিামরা িারদর মদখরি পাও না।’’ [সূরা আল-
আ‘রাফ, আয়াি: ২৭] 

সুিরাং আপতন যখন আল্লাহর কারি শয়িান মথরক আশ্রয় প্রাথমনা কররবন এবং িাাঁরক  আাঁকরে ধররবন িখন িা 
সালারির মরধয আপনার আন্ততরক উপতিতি বা একাগ্রতচত্ত হওয়ার একতি প্রধান কারণ হরয় দাাঁোরব। অিএব, আপতন 
এ বারকযর মমমাথম ভারলাভারব অনুধাবন কররবন এবং অতধকাংশ মলারকর নযায় শুধু মুরখ মুরখ িা বযক্ত করর ষান্ত হরবন 
না। 

‘বাসমালাহ’ (তবসতমল্লাহ-এর িাফসীর) 

نِ  ٱّللَِ  ِبۡسمِ ﴿ ﴾ٱلَرِحيمِ  ٱلَرۡحم َٰ  ‘তবসতমল্লাহ’ (আল্লাহর নারম) এর অথম হরলা: আতম এ কারজ -পো, মদা‘আ বা অনয তকিুই মহাক 
তনরয়াতজি হলাম আল্লাহর নারম, আমার শতক্ত সামরথমযর বরল নয়, বরং এ কাজ সম্পাদন কররি যাতচ্ছ আল্লাহ িা‘আলার 
সাহারযয, িাাঁর কলযাণময় ও মহান নারমর বরকি কামনা করর।  



 
 

দীতন ও পাতথমব প্রতিতি কারজর প্রাররে এ ‘বাসমালাহ’ পেরি হয়। সুিরাং যখন আপতন মরন কররবন ময, আপনার এ 
পো মকবল আল্লাহরই সাহাযয তনরয় শুরু হরচ্ছ, স্বীয় শতক্ত সামরথমর মিায়াক্কা করর নয়, িখন িা আপনার অন্তররর 
উপতিতি ও যাবিীয় কলযাণ লারভর পরথ সমূহ প্রতিবিক দূরীকররণ প্রধান সহায়ক হরয় থাকরব। 

نِ ﴿ ﴾ٱلَرِحيمِ  ٱلَرۡحم َٰ  ‘‘পরম করুণাময় অতি দয়ালু।’’ 

রহমি মথরক উদু্ভি গুণবাচক দু’তি নাম। িন্মরধয একতি অপরতির মচরয় অতধকির অথমবহ। মযমন, সবমজ্ঞ ও অতি 
জ্ঞানী। ইবন আব্বাস রাতদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বরলন, এ গুণবাচক নাম দু’তি অতি সূক্ষ্ম, িন্মরধয একতি অপরতির মচরয় 
অতধকির সূক্ষ্ম অথমাৎ অতধক রহমি সম্পন্ন। 



 
 

সূরা আল-ফাতিহা-এর িাফসীর 

সূরা আল-ফাতিহা সািতি আয়ারির সমতষ্ট। প্রথম তিন আয়ারি ও চিুথম আয়ারির প্রথমাধম আল্লাহর জনয এবং চিুথম 
আয়ারির তদ্বিীয়াধমসহ মশে তিন আয়াি বাদার জনয। সূরার প্রথম আয়াি:  

ۡمدُ ﴿ بِّ  ّلِلَِ  ٱۡلح  ل ِمين   ر   [  ٢: الفاتحة] ﴾٢ ٱۡلع َٰ

‘‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জনয, তযতন সৃতষ্টকুরলর রব।’’ 

মজরন রাখুন,  ُۡمد  এর অথম ঐতচ্ছক উপকার সাধরনর উপর মমৌতখক প্রশংসা বযক্ত করা। মমৌতখক প্রশংসা বরল কারজর ٱۡلح 
মাধযরম ময প্রশংসা হয় িা পৃথক করর মদওয়া হরলা। কারজর মাধযরম প্রশংসা যারক তলসানুল হাল বা অবিার ভাো বলা 
হয়, মূলি িা কৃিজ্ঞিারই এক প্রকার। ঐতচ্ছক উপকার বরল এমন কাজই বুোরনা হরয়রি যা মানুে আপন ইচ্ছায় 
করর থারক। আর ময উপকার বা উত্তম কারজ মানুরের মকারনা হাি মনই, মযমন প্রাকৃতিক মসৌদযম ইিযাতদ, এমন 
তবেরয়র ওপর প্রশংসা করারক হামদ না বরল মাদহ বলা হরয় থারক।  

হামদ এবং শুকর এিদুভরয়র মরধয পাথমকয হরলা: হামরদর মরধয গুণাবলী বণমনাসহ প্রশংসা করা, িা প্রশংসাকারীর প্রতি 
মকারনা ইহসারনর তবতনমরয় সাতধি মহাক অথবা তবতনময় িাো মহাক। আর শুকর মকবল কৃিরজ্ঞর প্রতি ইহসারনর 
তবতনময়ই হরয় থারক। এ তদক তদরয় শুকররর মচরয় হামদ বযাপক। মকননা হামদ এর মরধয গুণাবলী ও ইহসান উভয়ই 
অন্তভুমক্ত। 

িাই আল্লাহ িা‘আলার হামদ করা হয় িাাঁর সবম সুদর নামসমূহ এবং পূবমাপর িাাঁর সমুহ সৃতষ্টর ওপর। এ জনয আল্লাহ 
িা‘আলা বরলন: 

ۡمدُ  ﴿ َتِخذۡ  ل مۡ  ٱلَِذي ّلِلَِ  ٱۡلح  ل ٗدا ي  [  ١١١: السراء] ﴾و   ‘‘আল্লাহ িা‘আলারই সকল প্রশংসা তযতন মকারনা সন্তান গ্রহণ কররন তন।’’ 
[সূরা আল-ইসরা, আয়াি: ১১১] 

আল্লাহ িা‘আলা আররা বরলন: 

ۡمدُ  ﴿ ِ  ٱۡلح  ل ق   ٱلَِذي ّلِلَ تِ  خ  و َٰ ٱأۡل ۡرض   ٱلَسم َٰ  [  ١: النعام] ﴾و 

‘‘আল্লাহ িা‘আলারই সকল প্রশংসা তযতন আকাশমণ্ডলী ও পৃতথবী সৃতষ্ট করররিন।’’ [সূরা আল-আন‘আম, আয়াি: ১]  

এ প্রসরি কুরআন মাজীরদ আররা অরনক আয়াি ররয়রি।  

শুকর মকবল দান বা অনুগ্ররহর তবতনমরয়ই হরয় থারক। িাই এতদক তদরয় এর প্ররয়াগ উক্ত হামরদর মচরয় সীতমি। িরব 
িার প্ররয়াগ অন্তর, হাি ও ভাোর মাধযরম বযক্ত হরি পারর। এ জনয আল্লাহ িা‘আলা বরলরিন: 

لُٓواْ ﴿ ال   ٱۡعم  اُوۥد   ء  [  ١٣: سبا] ﴾ُشۡكٗرا   د   ‘‘মহ দাউদ বংশধরগণ! কৃিজ্ঞিাস্বরূপ মিামরা মনক কাজ করর যাও।’’ [সূরা সাবা, 
আয়াি: ১৩] 

পষান্তরর হামদ মকবল অন্তর এবং ভাোর মাধযরমই বযক্ত করা হয়। এ তদক তদরয় শুকর িার তবতভন্ন প্রকার অনুসারর 
অতধকির বযাপক এবং হামদ িার উপলরষর তদক তদরয় অতধকির বযাপক। 

ۡمدُ   এর আতলফ ও লাম সাতবমক বা বগমীয় অরথম বযবহৃি। অথমাৎ সবমতবধ প্রশংসা এর অন্তগমি এবং সবই আল্লাহ ٱۡلح 
িা‘আলার জনয, অনয কাররা জনয নয়। এমন সব কাজ যারি মানুরের মকারনা হাি মনই, মযমন মানুে সৃতষ্ট, চষু, অন্তর 
ইিযাতদ সৃতষ্ট, আকাশমণ্ডলী ও পৃতথবী সৃতষ্ট এবং জীতবকারাতজ প্রদান ইিযাতদ -এ জািীয় কারজর ওপর আল্লাহর প্রশংসা 
স্পষ্ট।  



 
 

আর মযসব  কারজর ওপর মখলুক প্রশংসা কুোয়, মযমন মনক বাদা ও নাবী-রাসূলগণ ময সব কারজর জনয প্রশংতসি 
হন, এভারব মকউ মকারনা মিল কাজ কররল, তবরশে করর িা যতদ আপনার উরদ্দরশয করর থারক, এ সমস্ত প্রশংসাও 
আল্লাহ িা‘আলার প্রাপয। িা এ অরথম ময, আল্লাহ িা‘আলাই এ কিমারক সৃতষ্ট করররিন, িারক এ কাজ করার উপকরণ 
প্রদান করররিন এবং িারক এ কারজর ওপর আগ্রহী ও সমথময করররিন। এ িাো  আররা অরনক অনুগ্রহ দান করররিন 
যার মকারনা একতির অবিমমারন এ কিমা বযতক্ত প্রশংতসি হরি পারর না। এ দৃতষ্টরিই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপয। 

بِّ  ّلِلَِ ﴿ ل ِمين   ر  ﴾ٱۡلع َٰ  ‘‘আল্লাহর জনয তযতন সৃতষ্টকুরলর রব।’’ 

‘আল্লাহ’ আমারদর মহান ও কলযাণময় প্রতিপালরকর নাম। এর অথম: ইলাহ অথমাৎ মা‘বুদ (উপাসয)। 

আল্লাহ িা‘আলা বরলন: 

ُهو  ﴿ تِ  ِفي ٱّلَلُ  و  و َٰ ِفي ٱلَسم َٰ [  ٣: النعام] ﴾ٱأۡل ۡرِض  و   “এবং তিতনই আল্লাহ আকাশমণ্ডলীরি ও পৃতথবীরি।’’ [সূরা আল-
আন‘আম, আয়াি: ৩] 

অথমাৎ তিতন মা‘বুদ আকাশমণ্ডলীরি এবং মা‘বুদ এ পৃতথবীরি। তিতন অনযত্র বরলন: 

ن ُكل   إِن﴿ تِ  ِفي م  و َٰ ٱأۡل ۡرِض  ٱلَسم َٰ اِتي إَِلٓ  و  نِ  ء  ۡبٗدا ٱلَرۡحم َٰ ُهمۡ  لَق دۡ  ٩٣ ع  ىَٰ َدُهمۡ  أ ۡحص  ع  ا و  د ٗ  [  ٩٤  ،٩٣: مريم] ﴾٩٤ ع 

“আকাশমণ্ডলী ও পৃতথবীরি এমন মকউ মনই ময, দয়াময় আল্লাহর তনকি বাদারূরপ উপতিি হরব না। তিতন িারদররক 
পতররবষ্টন করর আরিন এবং িারদররক তবরশেভারব গণনা করর মররখরিন।” [সূরা মারয়াম, আয়াি: ৯৩-৯৫] 

 মহান কলযাণময় আল্লাহ বারদ সব তকিুরক ‘আলম নারম العالم একবচরন العالمين এর অথম প্রভু, প্রতিপালক, তনয়ন্তা। رب
আখযাতয়ি করা হয়। আল্লাহ বারদ প্ররিযক বাদশাহ, নবী, মানুে, তজন্ন ইিযাতদ প্রতিপাতলি, বশবিমী,  তনয়তন্ত্রি, ফকীর 
ও মুখারপষী। সবই এক মহান সত্তার প্রতি সম্পতকমি -এরি িার মকারনা শরীক মনই। তিতনই একমাত্র 
পরমুখারপষীতবহীন সত্তা এবং িাাঁরই প্রতি সবম তবেয় সম্পতকমি।3

  

এরপর আল্লাহ িা‘আলা উরল্লখ কররন:  ِلِك ۡومِ  م َٰ ينِ  ي  لِكِ  :অনয তিরারি আরি  ٱلدِّ ۡومِ  م  ينِ  ي  ٱلدِّ  এখারন দ্রষ্টবয ময, আল্লাহ 
িা‘আলা কুরআরনর প্রথম সূরার একই িারন মযভারব উলুতহয়যাহ, রুবুতবয়যাহ ও মুলরকর বা আতধপরিযর উরল্লখ করররিন, 
মসভারব কুরআরনর মশে সূরায় এগুরলার উরল্লখ করর তিতন বরলন: 

بِّ  أ ُعوذُ  قُلۡ ﴿ لِكِ  ١ ٱلَناسِ  ِبر  هِ  ٢ ٱلَناسِ  م   [  ٣  ،١: الناس] ﴾٣ ٱلَناسِ  إِل َٰ

“বলুন (রহ রাসূল) আতম আশ্রয় গ্রহণ করতি মানুরের ররবর, মানুরের অতধপতির, মানুরের মা‘বুরদর।” [সূরা আন-নাস, 
আয়াি: ১-৩]  মহান কলযাণময় আল্লাহ কুরআরনর প্রথম তদরক এক িারন িাাঁর এ তিনতি গুরণর উরল্লখ করররিন, আবার 
এ গুণাত্রয় কুরআরনর মশোংরশ এক িারন একরত্র উরল্লখ করররিন। সুিরাং ময বযতক্ত তনরজর মিল চায় িার উতচৎ এ 
িানদ্বরয়র প্রতি মরনারযাগ প্রদান করা এবং এ সম্পরকম গরবেণা ও পযমারলাচনায় সরচষ্ট হওয়া। িার আররা জানা উতচৎ 
ময, মহাজ্ঞানী আল্লাহ িা‘আলা কুরআরনর প্রথরম, আবার কুরআরনর মশোংরশ  

একরত্র এগুরলার উরল্লখ একসারথ করররিন। মকবল এ উরদ্দরশয ময, এগুরলার মমমাথম অনুধাবন করা এবং এগুরলার 
পরস্পররর মরধয অথমগি বযবধান সম্পরকম বাদার অবগি হওয়া অিীব প্ররয়াজন। প্রতিতি গুরণর একিা তনতদমষ্ট অথম 
ররয়রি যা অনযতির মরধয মনই। মযমন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম-এর তিনতি গুণ, আল্লাহর রাসূল, সবমরশে 
নবী এবং আদম সন্তান। মমািকথা:  এর প্ররিযকতির এক একতি অথম ররয়রি যা অনযতি মথরক তভন্ন। 

                                                           
نِ  ٱلَرِحيمِ  .3  এর অথম তবসতমল্লাহ-এর বযাখযায় দ্রষ্টবয। ٱلَرۡحم َٰ



 
 

যখন এ কথা জানা হরলা ময, ‘আল্লাহ’ অথম ‘ইলাহ’ এবং ইলাহ তযতন তিতনই মা‘বুদ। অিঃপর িুতম িারক ডারকা িাাঁর 
নারম কুরবানী কররা বা িাাঁর নারম মান্নি কররা, িখন সতিযকারভারব িুতম তবোস কররল ময, তিতনই আল্লাহ।  

আর যতদ মকারনা সৃতষ্টরক ডারকা ভারলা হউক আর মদ হউক বা িাাঁর নারম কুরবানী বা িাাঁর নারম মান্নি কররা িাহরল 
মিামার তবোস হরলা ময এিাই মিামার আল্লাহ। এভারব যতদ মকারনা বযতক্ত সম্পরকম জানা যায় ময, মস িার জীবরনর 
ষতণরকর জনয হরলও ‘শামসান’4 অথবা ‘িাজ’5 মক আল্লাহ তহরসরব তবোস করররি, িাহরল মস বনী ইসরাঈরলর পযমারয় 
পতিি হরব, যখন িারা মগা বৎরসর পূজা কররতিল। অিঃপর যখন িারদর কারি িারদর ভ্রাতন্ত ধরা পেরলা িখন িারা 
ভীি-সন্ত্রে ও অনুিপ্ত হরয় যা বরলতিল আল্লাহ িা‘আলা কুরআরন িা উরল্লখ করররিন। তিতন বরলন: 

ل َما ﴿ أ ۡواْ  أ ۡيِديِهمۡ  ِفيٓ  ُسِقط   و  ر  ل واْ  ق دۡ  أ َنُهمۡ  و  مۡ  لَمۡ  ل ِئن ق الُواْ  ض  ۡرح  اي  ا ن  ن  ب  ۡغِفرۡ  ر  ي  ا و  نَ  ل ن  ُكون  ِسِرين   ِمن   ل ن    [١٤٩: العراف] ﴾ ١٤٩ ٱۡلخ َٰ

‘‘অিঃপর যখন িারা অনুিপ্ত হরলা এবং বুেরি পারল ময, আমরা তনতিিই মগামরাহ হরয় পরেতি, িখন বলরি লাগল, 
আমারদর প্রতি যতদ আমারদর রব ষমা ও করুণা না কররন িাহরল অবশযই আমরা ধ্বংস (সবমনাশগ্রি) হরয় যারবা।’’ 
(সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াি: ১৪৯] 

 এর অথম হরলা মাতলক, তনয়ন্ত। আল্লাহ িা‘আলা সব তকিুর মাতলক এবং তিতন সব তকিুর তনয়ন্তা -এতি ধ্রুব সিয। (رب)
যারদর তবরুরদ্ধ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ করররিন, মসই প্রতিমাপূজকরা আল্লাহর এ গুণ স্বীকার করি। 
আল্লাহ িা‘আলা এ সম্পরকম কুরআন মাজীরদর একাতধক িারন বণমনা করররিন। মযমন, সূরা ইউনুরসর এক আয়ারি 
বরলন: 

ن قُلۡ ﴿ ۡرُزقُُكم م  ن   ي  آءِ  مِّ ٱأۡل ۡرِض  ٱلَسم  ۡملِكُ  أ َمن و  ر   ٱلَسۡمع   ي  ٱأۡل ۡبص َٰ ن و  م  يَ  ُيۡخِرجُ  و  يِّتِ  ِمن   ٱۡلح  ُيۡخِرجُ  ٱۡلم  يِّت   و  يِّ  ِمن   ٱۡلم  ن ٱۡلح  م  بِّرُ  و   ُيد 
قُولُون   ٱأۡل ۡمر    ي  َتقُون   أ ف ال   ف قُلۡ  ٱّلَلُ   ف س   [٣١: يونس] ﴾٣١ ت 

“(মহ রাসূল) আপতন তজরজ্ঞস করুন, মক তরতযক দান কররন মিামারদররক আকাশ মথরক ও পৃতথবী মথরক? তকংবা মক 
মিামারদর কান বা মচারখর  মাতলক? মক জীতবিরক মৃরির মভির মথরক মবর কররন, মক-ইবা মৃিরক জীতবিরদর মধয 
মথরক মবর করর? মক করর কমম সম্পাদরনর বযবিাপনা?  িখন িারা বরল উেরব, আল্লাহ। িখন আপতন বলুন, িারপরও 
তক মিামরা আল্লাহরক ভয় কররব না।’’ [সূরা ইউনুস, আয়াি: ৩১] 

সুিরাং ময বযতক্ত তবপদ মুতক্ত ও প্ররয়াজন সাধরনর উরদ্দরশয আল্লাহরক ডারক এবং পরর এ উরদ্দরশয মকারনা মাখলুকরকও 
ডারক, তবরশে করর মাখলুকরক ডাকার সারথ িার ইবাদারির সারথ তনরজর সম্পকম সংতিষ্ট করর মফরল, মযমন মস ডাকার 
সময় বরল, অমুক মিামার বাদা বা অলীর বাদা বা নবীর বাদা অথবা যুবাইররর বাদা. িখন এর দ্বারা মস মসই 
মাখলুরকর রুবুতবয়যাি স্বীকার করর তনল এবং সমগ্র তবরের রব তহরসরব আল্লাহরক স্বীকার করল না; বরং িার 
রুবুতবয়যারির তকিু অংশ অস্বীকার করর বসল। 

আল্লাহ িা‘আলা মস বাদারক রহম করুন, ময তনরজরক নসীহি করর এবং এ জািীয় গুরুেপূণম তবেয় অনুধাবরনর মচষ্টা 
করর আর এ সম্পরকম সীরারি মুস্তাকীরমর অনুসারী আরলমগরণর ভােয তজরজ্ঞস করর। িারা সূরাতির বযাখযা এভারব 
করররিন তকনা?  

   :শরব্দর বযাখযা একিু পরর আসরি ইনশা-আল্লাহ। আল্লাহ িা‘আলার বাণী (الملك)

                                                           
4. শামসান: প্রকৃি নাম মুহাম্মাদ ইবন শামসান। িার মিরলরা িার নারম মান্নি করার জনয মলাকরদর তনরদমশ তদি। মলাক িারক তবরশে অলী 
ও শাফা‘আরির অতধকারী তহরসরব তবোস করি। 

5. তরয়ারদর অদূরর ‘আল-খারজ’ এলাকার অতধবাসী তিল। মলাক িারক তবরশে অলী ও অরনক অরলৌতকক শতক্তর অতধকারী বরল তবোস করি। 
িার নারম মান্নি জমা করা হি। শাসকবৃদ িারক ও িার অনুসারীরদর ভরয় ভীি সন্ত্রস্ত তিল। িাজ ও শামসারনর দ্বারা নজদ এলাকায় 
অরনক মলাক তবভ্রান্ত হরয়তিল। 



 
 

لِكِ ﴿ ۡومِ  م َٰ ينِ  ي   [  ٤: الفاتحة] ﴾٤ ٱلدِّ

“প্রতিফল তদবরসর মাতলক।” [সূরা আল-ফাতিহা, আয়াি: ৩]  অনয তিরারি: 

لِكِ ﴿ ۡومِ  م  ينِ  ي  [٤: الفاتحة] ﴾٤ ٱلدِّ  “প্রতিফল তদবরসর অতধপতি।” [সূরা আল-ফাতিহা, আয়াি: ৩] 

উভয় আকারর সকল ভােযকাররদর তনকি এর অথম িা-ই যা আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর তনরনাক্ত বাণীরি বযক্ত করররিন। িা 
হরলা: 

آ ﴿ م  ك   و  ىَٰ ا أ ۡدر  ۡومُ  م  آ  ُثمَ  ١٧ ينِ ٱلدِّ  ي  ك   م  ىَٰ ا أ ۡدر  ۡومُ  م  ينِ  ي  ۡوم   ١٨ ٱلدِّ ۡملِكُ  ل   ي  ۡفس   ت  ۡفس   ن  يۡ  لِّن  ٱأۡل ۡمرُ  ا    ٗ ش  ِئذ   و  ۡوم  َِ  ي    [١٩  ،١٧: النفطار] ﴾١٩ ّللِّ

“আর, িুতম কমমফল তদবস সম্পরকম তক জান? আবার, কমমফল তদবস সম্পরকম িুতম তক জান? মসতদন মকউ কাররা জনয 
তকিু করার ষমিা রাখরব না। মসতদন ষমিা থাকরব শুধু আল্লাহর হারি ।’’ [সূরা ইনতফিার, আয়াি: ১৭-১৯] 

ময বযতক্ত এ আয়ারির বযাখযা সতেকভারব অনুধাবন কররব এবং জানরি পাররব ময, কমমফল তদবস ও অনযানয তদবসসহ 
সব তকিুর মাতলক আল্লাহ িা‘আলা হওয়া সরেও এ তদরনর (তকয়ামরির) অতধকাররক তিতন তবরশেভারব উরল্লখ করররিন 
মস উপলতি কররি পাররব ময, এখারন মসই মহান তবেয়তিরকই খাি করর উরদ্দরশয করা হরয়রি, যা অনুধাবন করর ময 
জান্নারি যাওয়ার মস এবং যা পতরজ্ঞাি না হরয় ময জাহান্নারম যাওয়ার মস যারব।  

তবেয়তি অথমাৎ ‘তকয়ামরির তদন সম্পরকম অতধকার একমাত্র আল্লাহ িা‘আলার’ এ অথম কি-ই না মহান, যার ওপর তবশ 
বির ধরর তচন্তা-ভাবনা কররলও এর যথাযথ হক আদায় সেব হরব না। মকাথায় মস মমমাথম ও এর প্রতি তবোস এবং 
কুরআন কিৃমক স্পষ্টভারব বযক্ত তবেরয়র ওপর ঈমান আর মকাথায় এ সম্পরকম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লারমর 
বাণী: (রহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লারমর কনযা ফারিমা! আতম আল্লাহর শাতস্ত মথরক মিামারক একিুও বাাঁচারি 
পারব না।) মকাথায় আল্লাহ ও িাাঁর রাসূরলর এ কথা, আর মকাথায় মস িথাকতথি ‘কাসীদা বুরদা’6 নামক গাাঁথারি আসা 
কতব বূতসরীর উতক্ত: 

 منتقم باسم تحلى الكريم إذا......  بي ــكجاهــ للا رسول يضيق ولن

 بالذمــم الخلق أوفى وهو محمدا ...…بتسمـــــــــيتي  منه ذمة لي فإن

 القــدم زلة يا فقل وإل فضال .......بيدي  آخذا معادي في تكن لم إن

“মহ রাসূলাল্লাহ! মিামার মযমাদা আমার জনয সংরকাতচি হরব না, যখন আল্লাহ কারীম আমার ওপর প্রতিরশাধ তনরি 
উদযি হরবন। মুহাম্মাদ নামকররণ আমার প্রতি দাতয়ে ররয়রি িার ওপর। আর তিতনই হরলন সবমাতধক দাতয়ে পূরণকারী।  

দয়া করর যতদ তিতন হারি ধরর আমায় উদ্ধার না কররন িাহরল আমার পদস্খলন তনতিি।” 

তনরজর মিল কামনাকারীর পরষ উপররাক্ত কতবিাগুচ্ছ ও িার অথম সম্পরকম গভীর তচন্তা-ভাবনা করা উতচৎ। ময সকল 
সাধারণ মানুে ও িথাকতথি আরলমবগম যারা এগুরলার প্রতি আকৃষ্ট এবং কুরআন মাজীরদর পতরবরিম এগুরলার যারা 
আবৃতত্ত করর, িারদরও এ বযাপারর তচন্তা-ভাবনা করর মদখা উতচৎ। মকারনা বাদার অন্তরর তক এ কতবিাগুরচ্ছর প্রতি 
তবোস আর আল্লাহ িা‘আলার বাণী: 

ۡوم   ﴿ ۡملِكُ  ل   ي  ۡفس   ت  ۡفس   ن  يۡ  لِّن  ٱأۡل ۡمرُ  ا    ٗ ش  ِئذ   و  ۡوم  َِ  ي    [  ١٩: النفطار] ﴾ ١٩ ّللِّ

                                                           
6. কাতসদারয় বুরদা একতি স্তুতিমূলক কতবিার তকিাব। যারি রাসুল ملسو هيلع هللا ىلص এর স্তুতিবাকয আরলাচনা কররি তগরয় মকাথাও মকাথাও ঈমানতবধ্বংসী 
কথাও চরল এরসরি। আমারদর মদরশ এই কতবিার তকিাবতি মবশ জনতপ্রয়। শায়খ আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ (দা ব) স্বীয় তকিাব 
‘ইসলারম মধযমপন্থা ও পতরতমতিরবারধর গুরুে’ বইরয় নবীরপ্রম জাগারনার জনয বইতি পোর কথা বরলরিন।  আমরা পােকরদর কাতসদারয় 
বুরদা তকিাব অধযায়ন মথরক তবরি থাকার আহবান জানাতচ্ছ। (দারুল ইরফান) 

 



 
 

“মযতদন মকউ কাররা উপকার কররি পাররব না এবং মসতদন সব কিৃমে হরব  আল্লাহর।” [সূরা আল-ইনতফিার, 
আয়াি: ১৯]  

এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লারমর হাদীস: “মহ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম) এর কনযা 
ফারিমা! আতম আল্লাহর শাতস্ত মথরক মিামারক একিুও বাাঁচরি পারব না।” এর প্রতি তবোস একতত্রি হরি পারর? 
আল্লাহর শপথ, িা হরি পারর না, আল্লাহর শপথ, িা হরি পারর না, আল্লাহর শপথ, িা হরি পারর না। মযমন একতত্রি 
হরি পারর না এ কথা বলা ময, -মূসা আলাইতহস সালাম সিয, অনুরূপ তফর‘উনও সিয। িদ্রূপ একথা কথা বলা ময, 
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম) সরিযর ওপর প্রতিতষ্ঠি আবার আবু জাহলও সরিযর ওপর প্রতিতষ্ঠি।  

কতবিা: 

 .الغربان مفارق تشيب حتى... قيايتال ولن استويا ما وللا ل

“আল্লাহর শপথ, তবেয় দু’তি সমান নয়। িা একতত্রি হরি পারর না, যিষণ না কারকর মাথা শুভ্র বরণমর হরব।” 

সুিরাং ময বযতক্ত এ তবেয়তি অনুধাবন কররব এবং বুরদার কতবিা ও এর আসক্ত বযতক্তরদর প্রতি দৃতষ্ট প্রদান কররব, মস 
ভারলা কররই ইসলারমর অসহায়িা উপলতি কররি পাররব। এতিও উপলতি কররি পাররব ময, শত্রুিা এবং আমারদর 
জানমাল ও নারীরদর হালাল মরন করা প্রকৃিপরষ আমারদর পষ মথরক িারদর কাতফর বলা বা িারদর সারথ যুদ্ধ করার 
কাররণ নয়; বরং িারাই (তবররাধীরা) আমারদর ওপর যুদ্ধ ও কুফুরী ফািওয়া শুরু করররি। শুরু করররি িখনই যখন 
আল্লাহ িা‘আলার তনরনাক্ত বাণী িুরল ধরা হরলা। আল্লাহ িা‘আলা বরলন: 

أ نَ ﴿ ِجد   و  س َٰ ۡدُعواْ  ف ال   ّلِلَِ  ٱۡلم  ع   ت  ٗدا ٱّللَِ  م   [  ١٨: الجن] ﴾١٨ أ ح 

“সুিরাং মিামরা আল্লাহর সারথ কাউরক মডরকা না।” [সূরা আল-তজন্ন, আয়াি: ১৮] 

আল্লাহ িা‘আলা আররা বরলন: 

ِئك   ﴿
ٓ ۡدُعون   ٱلَِذين   أُْول َٰ ُغون   ي  ۡبت  ِهمُ  إِل ىَٰ  ي  بِّ ِسيل ة   ر  ُهمۡ  ٱۡلو  بُ  أ ي   [  ٥٧: السراء] ﴾أ ۡقر 

“িারা যারদর আহ্বান করর িারাই মিা িারদর ররবর তনকিয অনুসিান করর ময, িারদর মরধয মক কি তনকিিম হরি 
পারর।’’ [সূরা আল-ইসরা, আয়াি: ৫৭]  

তিতন আররা বরলন: 

ةُ  ل ُهۥ ﴿ ۡعو    د 
قِّ  ٱلَِذين   ٱۡلح  ۡدُعون   و  ِجيُبون   ل   ُدوِنِهۦ ِمن ي  ۡست  ۡيء   ل ُهم ي  [  ١٤: الرعد] ﴾ِبش   “সরিযর আহ্বান িাাঁরই, যারা িাাঁরক বযিীি 

অপররক আহ্বান করর িারদর মকারনাই সাো মদয় না ওরা।’’ [সূরা আর-রা‘দ, আয়াি: ১৪] 

এ হরলা মুফাসতসরগরণর ঐকমরিয আল্লাহর বাণী  ِلِك ۡومِ  م َٰ ينِ  ي  ٱلدِّ  এর মমমারথমর তকয়দাংশ। আল্লাহ িা‘আলা স্বয়ং এ 
আয়ারির বযাখযা তদরয়রিন সূরা ইনতফিাররর করয়কতি আয়ারি, যা ইিঃপূরবম উরল্লখ করা হরয়রি। 

তপ্রয় পােক! (আল্লাহ আপনারক িার আনুগরিযর পরথ পতরচাতলি করুন) মজরন রাখুন, সবমদা অসরিযর সারথ সংঘরেমর 
মাধযরম সিয স্পষ্ট হরয় উরে। আরবীরি বলা হয়: وبضدها تتبين الشياء অথমাৎ সকল বস্তু িার তবপরীি বস্তুর মাধযরম 
স্পষ্ট হরয় উরে। 

তপ্রয় পােক! উপরর যা বলা হরলা মস তবেরয় ঘন্টার পর ঘন্টা, তদরনর পর তদন, মারসর পর মাস এবং বিররর পর বির 
তচন্তা-ভাবনা করর মদখুন, তনিয় আপতন সতেকভারব জানরি পাররবন, আপনার প্রতপিা ইবরাহীম আলাইতহস সালারমর 
তমল্লাি ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লারমর দীন। ফরল, মস পরথ চরল িারদর উভরয়র সারথ তকয়ামরির তদন 
একতত্রি হরবন এবং এ পৃতথবীরি সিয পথ মথরক দূরর থাকার কাররণ কমমফল তদবরস হাওরয কাওসার মথরক তবদূতরি 
হরবন না, মযমন তবদূতরি হরব মসই বযতক্ত ময িারদর পরথ মলাকরদর বাধা প্রদান কররতিল।  



 
 

আশা কতর, আপতন তকয়ামরির তদন পুলতসরারির উপর তদরয় তনরাপরদ পার হরবন। আপনার পদস্খলন ঘিরব না, মযমন 
ঘিরব ঐ বযতক্তর পৃতথবীরি িারদর (ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ এর) সীরারি মুস্তাকীম মথরক যার পদস্খলন ঘরি থাকরব। 
সুিরাং আপনার কিমবয সবমদা ভয় ও উপতিি তচরত্ত এ ফাতিহার  মদা‘আ পাে করা।  

ۡعُبدُ  إَِياك  ﴿ إَِياك   ن  ِعينُ  و  ۡست   [  ٥: الفاتحة] ﴾٥ ن 

“(মহ আল্লাহ!) আমরা শুধু মিামারই ইবাদাি কতর এবং মিামারই সাহাযয কামনা কতর।” [সূরা আর-ফাতিহা, আয়াি: 
৫] 

ইবাদরির অথম পূণম মহব্বি, চরম তবনয়, ভয় ও অবচয়ন। এখারন কমমরক তিয়ার পূরবম (অথমাৎ  ُنعبد এর পূরবম إياك 
শব্দরক তনরয় আসা) এবং তদ্বিীয়বার (إياك শব্দরক পুনরায়) উরল্লখ করার উরদ্দশয তিয়ার প্রতি অতধকির গুরুে প্রদান 
এবং তিয়ারক করমমর মরধয সীতমি রাখা। অথমাৎ অনয কাররা নয় মকবল মিামারই ইবাদাি কতর এবং মকবল মিামার 
ওপরই ভরসা কতর ُۡعُبد   অথমাৎ ইবাদারি মকবল মিামারই িাওহীদ প্রতিষ্ঠা কতর। إَِياك   ن 

এর অথম: আপতন আপনার ররবর সারথ ওয়াদা ও চুতক্তবদ্ধ হরচ্ছন ময,  আপতন িাাঁর সারথ িাাঁর ইবাদারি কাউরক শরীক 
কররবন না, মহাক না মস তফতরশিা বা নবী বা অনয মকউ। মযমন, সাহাবীগণরক উরদ্দশয করর বলা হরয়রি: 

ل  ﴿ ُكمۡ  و  ۡأُمر  َتِخُذواْ  أ ن ي  ة   ت  ِئك 
ٓ ل َٰ ٱلَنِبيِّ  ٱۡلم  ا   ن   ۧو  اب  ۡأُمُرُكم أ ۡرب  ۡعد   ِبٱۡلُكۡفرِ  أ ي  ۡسلُِمون   أ نُتم إِذۡ  ب   [٨٠: عمران ال] ﴾٨٠ م 

“এবং মস মিামারদর তনরদমশ মদয় না ময, মিামরা তফতরশিা ও নবীগণরক তনরজরদর রব তহরসরব গ্রহণ করর নাও। মিামরা 
মুসতলম হবার পর মস তক মিামারদর কুফুরী তশখারব?’’ [সূরা আরল ইমরান, আয়াি: ৮০] 

আয়ািতি অনুধাবন করুন এবং স্মরণ করুন, পূরবম রুবুতবয়যাি সম্পরকম আরলাচনায় যা বরলতিলাম। িাজ ও শামসারনর 
প্রতি আররাতপি কু-তবোস ও কুসংস্কার জািীয় কাজ যতদ সাহাবীগণ রাসূলগরণর সারথ কররল মুসতলম হওয়ার পর 
কারফর হরয় মযি, িাহরল ময মলাক ঐরূপ কাজ িাজ বা িার অনুরূপ মলারকর সারথ করর মস কী হরি পারর? 

إَِياك  ﴿ ِعينُ  و  ۡست  [٥: الفاتحة] ﴾٥ ن   “এবং আমরা শুধু মিামারই সাহাযয কামনা কতর।’’ [সূরা আল-ফাতিহা, আয়াি: ৫] 

إَِياك   ِعينُ  و  ۡست  ن   এর মরধয দু’তি তবেয় ররয়রি, প্রথম তবেয়- আল্লাহর কারি সাহাযয প্রাথমনা আর িা হরলা িওয়াকু্কল করা 
এবং স্বীয় শতক্ত সামরথমযর অহতমকা মথরক তবমুক্ত হওয়া। আর তদ্বিীয় তবেয় হরলা- বাস্তরব আল্লাহর তনকি মথরক সাহাযয 
লারভর িলব মপশ করা। উপরর উরল্লখ করা হরয়রি ময, এ সাহাযয প্রাথমনা বাদার ভারগ পরে। 

ا﴿ ط   ٱۡهِدن  ر َٰ ِقيم   ٱلصِّ  [  ٦: الفاتحة] ﴾٦ ٱۡلُمۡست 

“(মহ আল্লাহ!) আমারদর সরল-সহজ পরথ চালাও।” [সূরা আল-ফাতিহা, আয়াি: ৬] 

এতিই হরলা, আল্লাহর তনকি বাদার স্পষ্ট মদা‘আ, যা বাদার ভারগ ররয়রি। এর অথম তবনয়, নম্র, অতবচল হরয় আল্লাহর 
তনকি এ প্রাথমনা করা ময, তিতন মযন প্রাথমনাকারীরক এ মহান মিলব (তসরারি মুস্তাকীম) দান কররন। এতি এমন মিলব, 
দুতনয়া ও আরখরারি এর মচরয় উত্তম তকিু আল্লাহ কাউরক দান কররন তন। আল্লাহ িা‘আলা হুদায়তবয়ার সতি নামক 
তবজরয়র পর িাাঁর তপ্রয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লারমর ওপর অনুগ্ররহর উরল্লখ করর বরলন: 

ۡهِدي ك  ﴿ ي  ٗطا و  ِقيٗما ِصر َٰ ۡست   [  ٢: الفتح] ﴾م 

“(যারি মিামার) রব মিামারক তসরারি মুস্তকীরমর পরথ পতরচাতলি কররন।” [সূরা আল-ফািহ, আয়াি: ২]  

এখারন الهداية বলরি িাওফীক ও পথ প্রদশমন বুেরনা হরয়রি। 

বাদার পরষ উতচৎ উপররাক্ত তবেরয়র প্ররয়াজনীয়িা সম্পরকম তচন্তা-ভাবনা করা। মকননা তসরারি মুস্তাকীরমর প্রতি 
তহদায়ারির মরধয ফলপ্রসূ জ্ঞান ও মনক আমল অন্তভুমক্ত, যারি বাদা আল্লাহর সারথ সাষাৎ (মৃিুয) পযমন্ত এর ওপর 
সতেকভারব পতরপূণম পদ্ধতিরি দৃঢ় প্রতিতষ্ঠি থাকরি পারর। 



 
 

 এর অথম এমন পথ যার মরধয মকারনা বিিা মনই। তসরারি মুস্তাকীম দ্বারা المسقيم এর অথম স্পষ্ট পথ। আর الصراط
মসই দীন বুোরনা হরয়রি যা আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর রাসূরলর ওপর নাতযল করররিন এবং এতিই িারদর পথ যারদর ওপর 
আল্লাহ তন‘আমি দান করররিন। আর িারা হরলন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ও িাাঁর তপ্রয় সাহাবীগণ।7 

তপ্রয় পােক! আপতন সবমদা প্রতি রাকারি এ আয়ারির মাধযরম আল্লাহর কারি মদা‘আ কররিন, তিতন মযন আপনারক 
তন‘আমিপ্রাপ্তরদর পরথ পতরচালি কররন। আপনার ওপর কিমবয হরচ্ছ আল্লাহ িা‘আলার এ কথা সিয বরল স্বীকার 
করা ময, এ পথই হরলা তসরারি মুস্তাকীম। িাই যখনই মকারনা পদ্ধতি, জ্ঞান বা ইবাদাি এ পরথর পতরপন্থী হরব িা 
তসরারি মুস্তাকীম হরি পারর না, বরং িা হরব বি ও তবভ্রান্ত।  

এতিই উক্ত আয়ারির প্রথম দাবী এবং এরক অন্তর তদরয় তবোস কররিই হরব। প্ররিযক মুতমনরক অবশযই শয়িারনর 
এ প্রবঞ্চনা ও মধাকা মথরক বাাঁচরি হরব, আর িা হরচ্ছ এিা মরন করা ময, উপররাক্ত তবেরয় মমািামুতিভারব তবোস মররখ 
তবস্তাতরি জানা পতরিযাগ করা চরল, এ তবোস মথরক সিকম থাকরি হরব।  

মকননা সবরচয় বে কারফর মুরিাদ (ধমমিযাগী) বযতক্তরাও এ তবোস মপােণ করর ময, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
ওয়াসাল্লাম সরিযর ওপর প্রতিতষ্ঠি এবং যা িাাঁর তবররাধী হরব িা বাতিল। এরপর িারদর সামরন এমন তকিু আরস যা 
িারদর প্রবৃতত্ত চায় না, িখন িারা ওরদর মরিা হরয় যায়, যারদর প্রসরি আল্লাহ িা‘আলা বরলন: 

َذُبواْ  ف ِريٗقا﴿ ف ِريٗقا ك   [  ٧٠: دةالمائ] ﴾ۡقُتلُون  ي   و 

“িখন িারা এক দলরক অতবোস করর এবং এক দলরক িারা হিযা করর।” [সূরা আল-মারয়দা, আয়াি: ৭০] 

আল্লাহর বাণী:  

ۡيرِ ﴿ ۡغُضوبِ  غ  ل ۡيِهمۡ  ٱۡلم  ل   ع  [٧: الفاتحة] ﴾ٱلَضآلِّين   و   “িারদর পরথ নয় যারদর ওপর মিামার গযব পরেরি এবং িারদরও নয় 
যারা পথভ্রষ্ট হরয়রি।” [সূরা আল-ফাতিহা, আয়াি: ৭] 

ۡغُضوبِ  ل ۡيِهمۡ  ٱۡلم  ع   যারদর উপর গযব পরেরি িারা হল ঐসব আরলম যারা িারদর ইলম মমািারবক আমল করর তন এবং 
 পথভ্রষ্ট’ ওরাই যারা ইলম বযতিরররক আমল করর। প্রথমতি হরলা ইয়াহূদীরদর তবতশষ্টয আর তদ্বিীয়তি হরলা‘ الضالون
খৃষ্টানরদর তবতশষ্টয। 

অরনক মলারকর অবিা হরলা, িারা যখন িাফসীরর মদরখ ইয়াহূদীরা গযবপ্রাপ্ত আর খৃষ্টানরা পথভ্রষ্ট, িখন মসই জারহল 
মলাকরদর ধারণা হয় ময, উপররাক্ত গুণাবলী ইয়াহূদী ও খৃষ্টানরদর মবলায়ই প্ররযাজয এবং এ কথাও িারা স্বীকার করর 
ময, আল্লাহ িা‘আলা িারদর ওপর ফরয করর তদরয়রিন মযন িারা এ মদা‘আ করর এবং উপররাক্ত গুণ তবতশষ্ট মলাকরদর 
পথ মথরক আশ্রয় প্রাথমনা করর। 

সুবহানাল্লাহ! কীভারব মস ধরণা করর ময, িারক আল্লাহ িা‘আলা এ তশষা তদরলন এবং িার জনয পিদ করর িার ওপর 
ফরয করর তদরলন মযন মস সবমদা এ মদা‘আ করর অথচ িার ওপর এ কারজর মকারনা ভয় মনই। এমনতক মস তচন্তাও 

                                                           
ل ۡيِهمۡ   .7 ۡمت   ع   িুতম যারদর ওপর তন‘আমি দান কররি” -এর বযাখযায় এখারন িাফসীর ইবন কাসীরর বতণমি আবু্দর রহমান ইবন যায়দ“ ٱلَِذين   أ ۡنع 
ইবন আসলারমর িাফসীর অনুসরণ করা হরয়রি। িরব ইবন কাসীরসহ অতধকাংশ মুফাসতসর আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস রাতদয়াল্লাহু ‘আনহুমা-
এর িাফসীররক অগ্রাতধকার তদরয়রিন। িারা আয়ারির বযাখযায় এ আয়ারি মপশ কররন: 

ن﴿ م  ٱلَرُسول   ٱّلَل   ُيِطعِ  و  ِئك   و 
ٓ ع   ف أُْول َٰ م   ٱلَِذين   م  ل ۡيِهم ٱّلَلُ  أ ۡنع  ن   ع  يِقين   ن   ۧٱلَنِبيِّ  مِّ دِّ ٱلصِّ آ  و  د  ه  ٱلش  لِِحين    ءِ و  ٱلَصَٰ ُسن   و  ح  ِئك   و 

ٓ ِفيٗقا أُْول َٰ  [٦٩: النساء] ﴾٦٩ ر 

“আর ময বযতক্ত আল্লাহর হুকুম  ও িাাঁর রাসূরলর হুকুম মানয কররব মস ঐসব মলারকর সাথী হরব যারদর প্রতি আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করররিন, 
িাাঁরা হরলন, নবী, তসদ্দীক, শহীদ এবং সৎকমমশীল মনক বাদাগণ। আর িারদর সাতন্নধয কিই উত্তম। [সূরা আন-তনসা, আয়াি: ৬৯] -
অনুবাদক। 



 
 

করর না ময, মস এমন কাজ কররি পারর। এতি আল্লাহর ওপর িার কু-ধারণার অন্তভুমক্ত। আল্লাহই সবমাতধক জারনন। 
(সূরা ফাতিহা-এর বযাখযা এখারনই মশে) 

উরল্লখয ময, আমীন শব্দতি সূরা আল-ফাতিহা-এর অংশ নয়। এতি মদা‘আর ওপর সমথমন সূচক শব্দ। এর অথম: ‘মহ 
আল্লাহ! িুতম কবুল কর।’ জারহল মলাকরদর এ তবেয়তি জাতনরয় মদওয়া কিমবয, যারি িারা এ ধারণা মপােণ  না করর 
ময, এ শব্দতি আল্লাহর কালারমর অন্তভুমক্ত। আল্লাহই সবমাতধক জ্ঞাি। 

পতররশরে, দুরূদ ও সালাম জানাই আমারদর তপ্রয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম, িাাঁর পতরবারবগম ও সাহাবীগরণর 
প্রতি। 

সমাপ্ত 

এখারন এমন তকিু তবেয় উরল্লখ করা হরচ্ছ যা শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওহহাব রহ. সূরা ফাতিহা মথরক 
চয়ন করররিন:  

১-  َن ْست ِعينََُو ِإيَّاكَ َن  ْعُبدََُِإيَّاك  এরি আল্লাহর িাওহীদ সাবযস্ত হরয়রি।  

২- اْلُمْست ِقيمَ َالصِّر اطَ َاْهِدن ا  এরি রাসূরলর আনুগরিযর তবেয়তি সাবযস্ত হরয়রি। 

৩-  দীরনর তিনতি রুকন ররয়রি। ভারলাবাসা, আশা ও ভয়। প্রথম আয়ারি ররয়রি ভারলাবাসা, তদ্বিীয়তিরি ররয়রি 
আশা, আর িৃিীয়তিরি ররয়রি ভয়।  

৪- অতধকাংশ মানুে প্রথম আয়ারির অথম জানা না থাকার কাররণ ধ্বংস হরয়রি। অথমাৎ যাবিীয় হামদ (প্রশংসা) ও 
যাবিীয় রুবুতবয়াি বা প্রভুে মকবল জগিসমূরহর প্রতিপালক আল্লাহর জনয সাবযস্ত না করার কাররণই ধ্বংস 
হরয়রি।  

৫- প্রথম যারা তন‘আমিপ্রাপ্ত িারদর সম্পরকম জ্ঞান অজমন, প্রথম যারা মরাোণরল পরেরি ও পথভ্রষ্ট হরয়রি িারদর 
সম্পরকম জানা।  

৬- তন‘আমিপ্রাপ্তরদর উরল্লখ করার মাধযরম আল্লাহ কিৃমক িারদর সম্মাতনি করা ও প্রশংসা করা হরয়রি।  

৭- মরাোণলপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্টরদর উরল্লখ কারার মাধযরম মহান আল্লাহর অপার ষমিা ও প্রতিপতত্তর তবেয়তি প্রকাশ লাভ 
করল। 

৮- সূরা ফারিহা হরচ্ছ মদা‘আ, িরব এর সারথ সারথ স্মরণ রাখরি হরব ময আল্লাহ িা‘আলা অমরনারযাগী অন্তর মথরক 
মদা‘আ কবুল কররন না।  

৯-   اط ْمت   الَِذين   ِصر  ل ْيِهمْ  أ ْنع  ع   এ আয়ািাংরশর মাধযরম ইজমা‘ িথা উম্মরির ঐকমিয ময প্রমাণ িা সাবযস্ত হরলা।  

১০- উক্ত বাকয মথরক বুো যায় ময, মানুেরক যতদ িার তনরজর ওপর নযস্ত করা হয় িরব মস ধ্বংস হরয় যারব।  

১১- এ আয়ািসমূরহ িাওয়াকু্কল িথা আল্লাহর ওপর িাওয়াকু্করলর তবেয়তি ফুরি উরেরি।  

১২- এ আয়ািসমূরহর মাধযরম প্রমাতণি হরলা ময তশকম অসার তবেয়।  

১৩- এ আয়ািসমূরহর মাধযরম তবদ‘আরির অসারিা প্রমাতণি হরলা।  

১৪- সূরা আল-ফাতিহার মকারনা একতি আয়াি যতদ মকউ ভারলাভারব জারন িরব মস ফিীহ তহরসরব তবরবতচি হরব। 
আর এর প্রতিতি আয়াি তনরয় আলাদা আলাদা গ্রন্থ রতচি হরি পারর। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়ািা‘আলা সবরচরয় 
মবতশ জারনন। 



 
 
 

অনযানয তকিাবাতদ প্রকাতশি ল ইরফানদারু 

)আবু মুহাম্মাদ আতসম আল মাকতদতস (হাতফজাহুল্লাহশায়খ  – িাওতহদঃ সকল মূলনীতির চূোন্ত মূলনীতি১/  

)রতহমাহুল্লাহ(হাতরস আন নািাতর শায়খ  – িাওতহরদর কাতলমা২/  

আতিয়ািুল্লাহ তলতব্ব (রতহমাহুল্লাহ)শায়খ  – বিুে ও শত্রুিা৩/  

রতহমাহুল্লাহ)(ইবরন িাইতময়া ইমাম  – িাফসীরনীতি৪/  

িাওতহদআবনাউি  – আলা'তি মাস১০আতকদা সংিান্ত ৫/  

আবু আবদুল্লাহ উসামা (রতহমাহুল্লাহ)শায়খ  – র হাতদরসর বযখযা'কাব রাতদঃ৬/  

ইসলাম মুহাম্মাদ তবন আবু্দল ওয়াহহাব (রতহমাহুল্লাহ)শায়খুল  – তি মূলনীতি৪ন্ত তশরক সংিা৭/  

খাতলদ আল হুসাইনান (রতহমাহুল্লাহ_শায়খ  – রারি পালনীয় সহস্রাতধক সুন্নাহ-তদরন৮/  

তনবমাতচি আয়াি ও হাতদস – পরীষা ও সবর৯/  

ইসলাম মুহাম্মাদ তবন আবু্দল ওয়াহহাব (রতহমাহুল্লাহ)শায়খুল  – সংশয় তনরসন (কাশফুশ শুবুহাি)১০/  

আবু মুহাম্মাদ আতসম আল মাকতদতস (হাতফজাহুল্লাহশায়খ  –গণিন্ত্র একতি দ্বীন১১/  

ইসলাম মুহাম্মাদ তবন আবু্দল ওয়াহহাব (রতহমাহুল্লাহ)শায়খুল  – ইসলাম তবনরষ্টর কারণসমূহ১২/  

আি তিবইয়ানদার  – গণিরন্ত্রর সংশয় তনরসন' ইসলামী'১৩/  

(হাতফজাহুল্লাহ)আল তফতলতস্ততন আবু কািাদা শায়খ  – ইসলারমর দৃতষ্টরি গণিন্ত্র ও মভািাভুতি.১৪/  

শায়খ আবু হাফস আল মাকতদতস (হাতফজাহুল্লাহ) -  উম্মাহর মনিারদর প্ররয়াজনীয় গুণাবলী১৫/  

)খাতলদ আল হুসাইনান (রতহমাহুল্লাহশায়খ  – মযমন তিরলন সালরফ সারলতহনগণ১৬/  

 

তভতজি করুন সকল প্রকাশনা একরত্র মদখরি তনয়তমি নিুন ও  
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